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บทคัดยอ 
 

การตรวจสอบและจัดลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนของปญหาในการดําเนินการโลจิสติกสใน
ระบบธุรกิจหนึ่งๆนั้นเปนส่ิงที่มีความจําเปนและควรคํานึงถึงอยางยิ่ง เนื่องจากจะสามารถนํามาวางแผนเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดความเสียหายของระบบไดในอนาคต โครงการศึกษานี้ไดทําการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นในงานโลจิสติกสของตัวอยางบริษัทตัวแทนจําหนายเคมีภัณฑ และการสราง
แนวความคิดเพ่ือใชเปนแนวทางในการแกปญหา โดยการศึกษาจะแบงออกเปน 3 สวน คือ ดานคลังสินคา 
คําส่ังซื้อ และการขนสง ซึ่งขอมูลของปญหาเหลานี้ไดมาโดยการใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูล วิธีการที่
จะใชในการพิจารณาปญหาที่ได คือ วิธีกระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น (Analytical Hierarchy Process : 
AHP) ซึ่งมีจุดประสงคเพ่ือหาลําดับความสําคัญของปญหาไดชัดเจนยิ่งขึ้น ในการสรางทางเลือกของแนวทางใน
การแกไขหรือปองกันปญหาเหลานั้นขึ้นมาใหพิจารณาในการวางแผนพัฒนาเพ่ือลดคาใชจาย เวลา และความ
เส่ียงในการดําเนินการ ตอไป 
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1. ประเด็นปญหาและวัตถุประสงคในการวิจัย 
 ปจจุบันนี้ไดมีการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมที่สูงมาก  ถาหากวาบริษัทใด
ปราศจากชองทางในการดําเนินงานดานการขนสงที่มีประสิทธิภาพแลวก็ยอมจะทําใหธุรกิจนั้นๆ มีความสามารถ
ในการตอสูแขงขันทางดานธุรกิจนอยลง เพ่ือใหมีการพัฒนาขึ้นไปใหไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนา
รูปแบบของ Logistics ในธุรกิจนั้นๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับงาน Logistics ในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมภายในประเทศไทย โดยไดทําการศึกษาถึงบทบาทความสําคัญและหลักการเบื้องตนในการบริหาร 
Logistics นอกจากนั้นเพ่ือที่จะหาแนวทางในการพัฒนาการดําเนินการ การศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้น, สาเหตุ
หลักของปญหา รวมถึงผลกระทบตางๆจากแตละปญหา จึงถูกศึกษาวิเคราะหขึ้นภายในโครงการวิจัยนี้ โดยใช 
หจก.สุทธิภัณฑเคมี ที่เปนหนึ่งในบริษัทตัวแทนจําหนายสารเคมีขนาดใหญในกรุงเทพฯ เปนกรณีศึกษา ซึ่งได
ถูกเลือกขึ้นภายใตจุดมุงหมายหลัก ที่จะใหผลการศึกษาที่ไดนั้น เกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด ในการ
นําไปประยุกตใชในอนาคตตามความเหมาะสม    
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

ฉันทลักษณ  มานุประเสริฐศักดิ์ [1] ไดปรับปรุงระบบพัสดุคงคลังในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปซึ่งเปน
ผลใหตองเสียคาใชจายจํานวนมากไปกับระบบพัสดุคงคลังที่ขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงทําการศึกษาเพื่อหา
แนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงระบบพัสดุคงคลัง โดยปญหาหลักคือ ปริมาณชิ้นสวนเพ่ือการผลิตมากเกิน
ความตองการสงผลใหพ้ืนที่ในการจัดเก็บมีไมเพียงพอ และทําใหตองเสียคาใชจายในการจัดเก็บสูง โดยหลังจาก
ที่ไดรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนแลว จึงทําการวิเคราะหพบวาปญหา ดังกลาวเกิดจาก การวางแผนการสั่งซื้อที่ไม
เหมาะสมกับประเภทของระบบพัสดุคงคลัง และ การไมจัดลําดับการดําเนินการระหวางคลังสินคาและสวนจัดหา
ชิ้นสวนและวัตถุดิบ จึงกําหนดแนวทางในการแกปญหาโดยการวางแผนความตองการวัสดุ แทนวิธีการสั่งซื้อ
แบบเดิม และนําโปรแกรมคอมพิวเตอร เขามาชวยเพ่ือใหเกิดความถูกตองและรวดเร็วย่ิงขึ้น 

สุรัตน   ต้ังศักดิ์ชัยสกุล  [2] ไดศึกษาการควบคุมวัสดุคงคลัง กรณีศึกษาการควบคุมวัสดุคงคลังใน
โรงงานฉีดพลาสติกที่ใชในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส การศึกษานี้ ไดมีวัตถุประสงคที่จะประยุกตใชรูปแบบการ
จัดลําดับ และจัดประเภทในการสั่งซื้อแบบตางๆ ที่เหมาะสม เพ่ือชวยในการลดตนทุนรวมของระบบการควบคุม
วัสดุคงคลัง  โดยใชวิธีการแบงแยกความสําคัญของวัสดุดวยวิธี A, B, C  จากผลการศึกษาคาใชจายรวมในการ
ควบคุมวัสดุคงคลังการศึกษาซึ่งเดิม มีมูลคา 4.4 ลานบาทตอป  หลังจากการศึกษา พบวาสามารถลดคาใชจาย
รวมในการควบคุมวัสดุคงคลังได 8.5% ของคาใชจายเดียวกัน 

จาก 2 กรณีขางตนจะเห็นวาการจัดการวัสดุคงคลังซึ่งเปนเพียงสวนหนึ่งในการจัดการดาน logisticsถูก
พิจารณาวามีความสําคัญเปนอยางมากที่จะจัดลําดับขั้นตอนยอยในการดําเนินการอยางเปนระบบ เพราะฉะนั้น
การมองภาพรวมของ logistics ทั้งหมดยิ่งควรตองมีการจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินการเปนอยางมากซึ่ง
การนี้จะมีความสําคัญมากโดยเฉพาะในการตัดสินใจอยางเรงดวน หรือในกรณีที่ตองเลือกดําเนินการ (Trade-
off) 
 
3. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไป 

ในการศึกษานี้มีแบบสอบถามที่ถูกจัดเก็บอยูดวยกัน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเพื่อสํารวจ
สภาพและขั้นตอนโดยรวมของหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงปญหาเบ้ืองตนในสวน
ตางๆของระบบเพื่อจะศึกษาวามีปญหาใดอยูบางและนําไปออกแบบ แบบสอบถามตอนที่ 2 ที่ใชเพ่ือสํารวจ
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ความรายแรงและความเรงดวนของแตละปญหาที่พบโดยการ ศึกษาถึงรายละเอียดการใหน้ําหนักความสําคัญ
ของปญหาตางๆจากผูทรงคุณวุฒิของบริษัท 5 ทาน แบบสอบถามจะถูกออกแบบมาเพื่อใชการวิเคราะหแบบ 
AHP โดยจะพิจารณาปญหาเปนรายคูภายใตปจจัยที่ตางกัน 

แบบสอบถามตอนที่ 1 ไดทําการเก็บขอมูลทั่วไปของบริษัท, ขอมูลการนําเขาสินคา, วิธีการพยากรณ
ความตองการ, วิธีการจัดเก็บ รวมไปถึงการขนสงสินคาในโกดังโดยพบวาหางหุนสวนจํากัดสุทธิพันธเคมี เปน
บริษัทที่ จําหนายสินคาจําพวกเคมีภัณฑ สินคาสวนมากจะเปนสารเคมีที่ใชในการประกอบอาหารและยา ซึ่งมี
อยูประมาณ 30 ชนิด สินคาประมาณ 90 % จะนําเขาจากตางประเทศ ทั้งแถบยุโรปและเอเชีย เพ่ือนํามา
จําหนายใหแกผูคารายยอย และฝายอุตสาหกรรมตางๆภายในประเทศ  

การสั่งซื้อสินคาของบริษัทจะติดตอกับบริษัทตางประเทศโดยการติดตอทางโทรศัพทและโทรสาร โดย
ปริมาณสินคาที่จะส่ังในแตละครั้งจะไดจากการพยากรณปริมาณความตองการสินคาลวงหนา และปริมาณการสั่ง
สินคาในอดีต โดยตองคํานึงถึงขอตกลงระหวางบริษัทดวย เชน ปริมาณการสั่งในแตละครั้งจะตองไมตํ่ากวา
ปริมาณที่กําหนดไว โดยจะมีการคุยในเรื่องของราคาเพื่อตกลงซื้อสินคา หลังจากนั้นประมาณ 1-2 สัปดาห 
บริษัทจากตางประเทศจะทําการจัดสงสินคาผานทางเรือ โดยใชเวลาเดินทางจากยุโรป ประมาณ 1 เดือน และ
เอเชีย ประมาณ 1 สัปดาห โดยจะตองคํานึงถึงรอบเวลาคําส่ังซื้อ (Lead Time) วาสินคาจะตองมาถึงกอนที่
สินคาคงคลังจะขายหมดหรือไม 

 

 
รูปท่ี 1 แผนภาพโครงสรางลักษณะหวงโซอุปทานของ หจก. สุทธิภัณฑเคมี 

 
ในสวนของการขนสงนั้น เนื่องจากคูคาประมาณ 70 % อยูภายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ทางบริษัทจะดําเนินการจัดสงสินคาใหโดยใชรถบรรทุกของทางบริษัท  
สําหรับกรณีของลูกคาที่อยูนอกเขตกรุงเทพมหานครนั้น ลูกคาจะตองรับผิดชอบการขนถายสินคาเอง 

โดยสวนใหญจะดําเนินการผานบริษัทขนสงเฉพาะพื้นที่ รูปที่ 1 แสดงภาพรวมลักษณะหวงโซอุปทานของ หจก. 
สุทธิภัณฑเคมี 

ทั่วๆไปทางบริษัทจะคํานึงปจจัยตางๆ  3 สวนดวยกันในการพยากรณสินคา คือ วัฏจักรของสินคา วา
ชวงใดหรือฤดูไหนที่สินคาตัวนั้นขายไดดีก็จะส่ังมาในปริมาณที่มากกวาปกติ, ราคาของสินคา วาในขณะนั้น
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สินคามีราคาเทาใด ถาหากมีราคาสูงกวาเดิมหากสั่งมาจะสามารถขายในราคาเดิมไดหรือไม หรืออาจจะปรับ
ราคาขายใหสูงขึ้นไดหรือไม, และ สุดทายคือ เหตุจําเปนอื่นๆ เชน ถาหากโรงงานผูผลิตจะมีการปดโรงงานเพื่อ
ซอมแซมเครื่องจักรเปนเวลาหลายๆเดือน ก็จะมีการสั่งสินคามาเก็บเผื่อไวในโกดัง 

 
4. การวิเคราะหปญหาโดยใช AHP (Analytical   Hierarchy   Process) 

พ้ืนฐานการวิเคราะหโดยใช AHP ในการศึกษานี้ จะเปนการนําหัวขอ 2 หัวขอใดๆ มาเปรียบเทียบ
ความสําคัญกันเปนคูๆ โดยจะพิจารณาความสอดคลองกันในการตอบคําถามโดยใชคา CR ซึ่งวิธีนี้เรียกวา
วิธีการเปรียบเทียบคูความสําคัญ (PAIR WISE COMPARISON, [3]) 

การวิจัยครั้งนี้ไดคะแนนความสําคัญมาจากแบบสอบถาม โดยทําการสอบถามจากผูทรงคุณวุฒิภายใน
บริษัททั้งหมด 5 ทาน มาเฉล่ียคะแนนกันเพ่ือสรุปผล 

โครงสรางการวิเคราะหจะถูกแบงเปน 2 ระดับ คือเกณฑหลักที่มีความสําคัญกับการดําเนินการของ
บริษัท (Criteria) และ ปญหาที่เปนทางเลือกในการพิจารณา (Alternatives) เมื่อไดทําการเก็บขอมูลและคัดเลือก
หัวขอที่เกี่ยวของกับปญหาที่ไดมาจากการเก็บแบบสอบถามตอนที่ 1 แลว ทําใหไดรูปแบบของปญหารวมถึง
หลักเกณฑในการพิจารณา ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 
รูปท่ี 2 โครงสรางการวิเคราะหเชิงลําดับชั้นสําหรับศึกษาปญหาดาน logistics ใน หจก. สุทธิพันธเคมี 

 

A  คือ ขนาดของโกดังคับแคบ        G คือ พนักงานรับคําส่ังซื้อผิดพลาด 
B  คือ พยากรณสินคามากเกินความตองการ       H     คือ สงสินคาไมทันเนื่องจากสภาพจราจร 
C  คือ พยากรณสินคานอยเกินไป        I      คือ สงสินคาไมทันเนื่องจากพาหนะไมพอ 
D  คือ การติดตอกับโกดังผิดพลาด        J     คือ สงสินคาไมทันเนื่องจากพนักงานไมพอ 
E  คือ พนักงานดานการรับคําส่ังซื้อไมพอ       K  คือ พาหนะไมเหมาะสมกับปริมาณสินคา 
F   คือ พนักงานขาดความรูดานคอมพิวเตอร 
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5. ผลการวิเคราะหดวยวิธี AHP (Analytical   Hierarchy   Process) 
 ตารางที่ 1 แสดงความหมายของระดับคะแนนที่ผูตอบคําถามทําการใหความเห็นโดยมีระดับตั้งแต 1 
จนถึง 9 ดวยกัน โดยความหมายพื้นฐานคือ หัวขอใดๆ มีความสําคัญมากกวาอีกหัวขอหนึ่งเทากับกี่เทา 
 
ตารางที่ 1 แสดงมาตรฐานในการเปรียบเทียบคู 
 

ระดับ
ความสําคั
ญ 

ความหมาย คําอธิบาย 

1 สําคัญเทากัน 
ท้ัง 2 ปจจัยสงผลกระทบตอวัตถุประสงค 
 เทาๆ กัน 

3 สําคัญกวาปานกลาง 
ประสบการณและการวินิจฉัยแสดงถึงความพึงพอใจใน
ปจจัยหนึ่งมากกวาอีกปจจัยหนึ่งปานกลาง 

5 สําคัญกวามาก 
ประสบการณและการวินิจฉัยแสดงถึงความพึงพอใจใน
ปจจัยหนึ่งมากกวาอีกปจจัยหนึ่งมาก 

7 สําคัญกวามากที่สุด 
ปจจัยหนึ่งไดรับความพึงพอใจมากที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบอีกปจจัยหนึ่ง ในทางปฏิบัติปจจัยน้ันไดมี
อิทธิพลเหนือกวาอยางเห็นไดชัด 

9 สําคัญกวาสูงสุด 
มีหลักฐานยืนยันความพึงพอใจในปจจัยหนึ่งมากกวา
อีกปจจัยหนึ่งในระดับท่ีสูงสุดเทาท่ีจะเปนไปได 

2,4,6,8 

สําหรับในกรณี 
ประนีประนอมเพื่อลด
ชองวางระหวางระดับ

ความรูสึก 

บางคร้ังผูทําการตัดสินใจตองการวินิจฉัยในลักษณะที่
ก้ํากึ่งกันและไมสามารถอธิบายดวยคําพูดท่ีเหมาะสม
ได 

1.1-1.9 ปจจัยท่ีเสมอกัน 
เมื่อปจจัยถูกเลือกข้ึนมาน้ันมีความสําคัญใกลเคียงกัน
และเกือบหาความแตกตางไมไดเลย 1.3 คือ 
ระดับกลางๆ สวน 1.9 คือระดับสูงสุด 

 
 
ตารางที่ 2 จัดกลุมลําดับความสําคัญของแตละทางเลือกภายใตเกณฑหลัก 
 
เกณฑหลัก (Criteria) คาใชจาย เวลา ความเสี่ยง 

CR 0.013 0.012 0.015 
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ตารางที่ 3 จัดกลุมลําดับความสําคัญของแตละทางเลือกภายใตเกณฑหลัก 
 

             เกณฑหลัก 
ปญหา 

คาใชจาย 
(0.546) 

เวลา 
(0.312) 

ความเสี่ยง 
(0.142) 

A 0.058 0.081 0.061 

B 0.201 0.099 0.186 

C 0.137 0.103 0.149 

D 0.079 0.100 0.093 

E 0.052 0.057 0.047 

F 0.043 0.053 0.043 

G 0.122 0.139 0.120 

H 0.072 0.104 0.102 

I 0.099 0.103 0.076 

J 0.065 0.072 0.063 

K 0.071 0.088 0.060 
 
 
ตารางที่ 4 แสดงผลรวมของลําดับความสําคัญของแตละปญหา 
 

            เกณฑหลัก 
ปญหา 

คาใชจาย 
 

เวลา 
 

ความเสี่ยง 
 

ผลรวมของ 
ลําดับความสําคัญ 

A 0.032 0.025 0.099 0.066 

B 0.110 0.031 0.026 0.167 

C 0.075 0.032 0.021 0.128 

D 0.043 0.031 0.013 0.088 

E 0.028 0.018 0.007 0.053 

F 0.024 0.017 0.006 0.047 

G 0.067 0.043 0.017 0.127 

H 0.039 0.032 0.014 0.086 

I 0.054 0.032 0.011 0.097 

J 0.035 0.022 0.009 0.067 

K 0.039 0.027 0.009 0.075 
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ในการวิเคราะหความสอดคลองของผลลัพธที่ไดจากการตอบแบบสอบถามเปรียบเทียบความสําคัญ
ระหวางเกณฑหลัก (Criteria) ทั้ง 3 ไดคา CR เทากับ 0.036 ซึ่งมีคานอยกวาเกณฑ คือ 0.05 ซึ่งทําใหสรุปไดวา
มีความสอดคลองกันของเหตุผล 

ในสวนของการเปรียบเทียบกันเองของปญหาทั้ง 11 หัวขอนั้น จากการคํานวณหาความสอดคลองกัน
ของปญหาภายใตเกณฑหลักทั้ง 3 ไดผลของคา CR ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งจะเห็นไดวา คาของ CR ภายใต
เกณฑหลักทุกตัวมีคานอยกวา 0.10 และมีคาคอนขางนอยสําหรับการเปรียบเทียบประเด็นที่มากถึง 11 ประเด็น 
จึงสรุปจากผลการวิเคราะหไดวา ผลการศึกษาทั้งหมดมีความสอดคลองกันของเหตุผลเปนอยางดี 

ตารางที่ 3 และ 4 แสดงผลจากการวิเคราะหหาระดับความสําคัญของปญหาตางๆในงาน logistics ของ
บริษัทนี้ โดยการแบงพิจารณาภายใตเกณฑหลักทั้ง 3 คือ คาใชจาย, เวลา และความเสี่ยง 

เมื่อนําปญหาทั้ง 11 หัวขอมาจัดเรียงตามลําดับความสําคัญใหม โดยเรียงจากที่มีความสําคัญมากไป
หาความสําคัญนอย จะไดผลดังแสดงตอไปนี้ 

 
1. พยากรณสินคามากเกินความตองการ (B)   16.7% 
2. พยากรณสินคานอยเกินไป (C)    12.8% 
3. พนักงานรับคําส่ังซื้อผิดพลาด (G)    12.7% 
4. สงสินคาไมทันเนื่องจากพาหนะไมพอ (I)   9.7% 
5. การติดตอกับโกดังผิดพลาด (D)    8.8% 
6. สงสินคาไมทันเนื่องจากสภาพจราจร (H)   8.6% 
7. เลือกใชพาหนะไมเหมาะสมกับปริมาณสนิคา (K)  7.5% 
8. สงสินคาไมทันเนื่องจากพนักงานไมพอ (J)   6.7% 
9. ขนาดโกดังคับแคบ (A)     6.6% 
10. พนักงานดานการรับคําส่ังซื้อไมพอ (E)   5.3% 
11. พนักงานขาดความรูดานคอมพิวเตอร (F)   4.7%  
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6. แนวทางในการแกปญหา 
 จากปญหาที่ไดรวบรวมมาจากการศึกษานั้น สามารถจะนํามาสรางแนวทางในการดําเนินการอยางเปน
ระบบเพื่อแกไขปญหาที่มีอยู โดยสวนการดําเนินการจะสามารถแบงออกเปน 3 สวนหลักๆ คือ การจัดการ
คลังสินคา และสิคาคงคลัง, การรับคําส่ังซื้อ, และการขนสง [4] โดยแนวทางการดําเนินการอยางเปนระบบ ถูก
แสดงไวเปนแผนภาพตอเนื่องในรูปที่ 3  
 อยางไรก็ตามการดําเนินการใดๆ ในกรณีที่ประสบปญหาจากขั้นตอนตางๆนั้น จะตองคํานึงถึงความ
เรงดวน และผลกระทบของปญหา ตลอดจนความเปนไปได และศักยภาพของบริษัทในการดําเนินการแกปญหา
ตางๆ คุมคากับการที่จะแกปญหาหรือคุมคาที่จะเสี่ยงหรือไม 
 
7. สรุปผลการศึกษา 
 จะเห็นไดวาปญหาที่เกิดใน 3 สวนของการทํางานคือ สวนการจัดการคลังสินคา, สวนบริหารคําส่ังซื้อ 
และ สวนของการขนสง จะสามารถแยกไดวาปญหา A, B และ C เปนปญหาของการจัดการสินคาคงคลัง ปญหา 
D, E, F และ G เกี่ยวกับการดําเนินการรับคําส่ังซื้อ และปญหา H, I, J และ K เกี่ยวของกับการขนสง  
 เมื่อแบงระดับความรายแรงของปญหาเปน 3 ระดับคือ มาก (1. ถึง 4.), ปานกลาง (5. ถึง 8.) และนอย 
(9. ถึง 11.) ซึ่งพบวาในระดับความรายแรงมากเปนปญหาปริมาณสินคาคงคลัง 2 หัวขอ การรับคําส่ังซื้อ 1 
หัวขอ และการขนสงอีก 1 หัวขอ 
 ในระดับความรายแรงปานกลางเปนปญหาการรับคําส่ังซื้อ 1 หัวขอ และเปนปญหาจากการขนสงอีก 3 
หัวขอ ในสวนของระดับความรายแรงนอยนั้นพบวาเปนปญหาของการจัดการคลังสินคา 1 หัวขอ และเปนปญหา
ที่เกี่ยวกับการรับคําส่ังซื้อ 2 หัวขอ 
 อาจสามารถสรุปไดวาหลักๆ แลวการบริหารสินคาคงคลังผิดพลาดหรือลาชานั้นนับวาเปนปญหาที่
สําคัญมาเปนอันดับ 1 ในความคิดของผูบริหารซึ่งดูแลภาพรวมของทั้งระบบการดําเนินงาน ในสวนของการ
ขนสง และการรับคําส่ังซื้อนั้นมีความสําคัญรองลงมาตามลาํดับ  
 ฉะนั้นคําแนะนําในการแกปญหาจากผลของการศึกษานี้ คือในกรณีที่จะตองเลือกแกปญหาเฉพาะหนา 
(อยางเรงดวน) ในการดําเนินการ หรือหากตองมีการเลือกจัดการ (Trade-off) กับปญหาใดๆ ก็ควรเลือกปญหาที่
มีความสําคัญมากกวา 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ ศาตราจารยยอดพล ธนาบริบูรณ ผูลวงลับ อาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู 
 ขอบคุณกรรมการผูจัดการ หจก. สุทธิพันธเคมีที่ไดอนุเคราะหขอมูล และอนุญาตใหตีพิมพขอมูล
บางสวนที่สําคัญ 
 ขอขอบคุณ นายชาญณัฐ ราชคฤห และคณะ สําหรับความรวมมือในการทําการศึกษา เก็บขอมูล และ
วิเคราะหเปนอยางดี 
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